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Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Umeå kommun ska verka aktivt mot våldsbejakande extremism. 

”Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 

inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett 
ideologiskt mål” 

Umeå kommun har gett UmeBrå i uppdrag att samordna kommunens arbete med att 

förebygga våldsbejakande extremism i alla dess former, utveckla och stärka samverkan i 

dessa frågor. Samverkansuppdraget innefattar genomförande av lokal gemensam lägesbild, 

information, samordning av omvärldsbevakning, utbildning samt metod och 

kunskapsutveckling.  

För ändamålet har ett konsultationsforum inrättats som fungerar som ett specialiststöd till 

kommunens olika verksamheter. Yrkesverksamma inom kommunen kan vända sig till 

forumet och begära vägledning i ärenden som rör våldsbejakande extremism. 

Utgångspunkten i arbetet är att bygga på de insatser som redan finns för att långsiktigt 
utveckla en effektiv samverkan och strategi inom verksamhetsområdet.  

Förvaltare av handlingsplanen mot våldsbejakande extremism är Kommunstyrelsen, som 

ansvarar för att handlingsplanens innehåll verkställs och hålls uppdaterad. 

 

Samverkan 

UmeBrå, Socialtjänsten, Polismyndigheten, Säkerhetsavdelningen och Västerbottens läns 
landsting är den bas som konsultationsforum bygger på och dit bjuds samverkansaktörer in 

vid behov. Andra viktiga aktörer i arbetet med att motverka våldsbejakande extremism är 

verksamheter som exempelvis skolor, Länsstyrelsen och ideell sektor.  

Dialog förs med interreligiösa rådet i kommunen som en del i det förebyggande arbetet mot 

religiöst präglad våldsbejakande extremism. Det kan dels handla om religiösa samfunds 

utsatthet för extremism men också i det fall religiösa samfund behöver konsultationsstöd. 

  

Ledning och vägledande principer 

Konsultationsforum mot våldsbejakande extremism ska följas upp enligt UmeBrås rutiner 

och styras av den tvååriga aktivitetsplan som antas av UmeBrås styrgrupp. UmeBrås 

beredningsgrupp har ett löpande ansvar för att arbetet följs upp. Kopplingar mellan 

jämställdhetsfrågor och våldsbejakande extremism är centrala och vägledande i arbetet. De 
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olika formerna av våldsbejakande extremism har olika ideologisk uppfattning kring 

genusnormer vilket kan vara vägledande för att förebygga en rekrytering in i en extrem 

miljö.  

 

Utbildning och metodutveckling 

De verksamheter i Umeå kommun som berörs av våldsbejakande extremism har ofta behov 

av utbildningsinsatser, både kunskapshöjande kring de olika formerna av extremism, men 

också metodkunskap om hur yrkesverksamma kan föra samtal med personer som riskerar 

att radikaliseras. 

Umeå kommun ska aktivt följa utveckling av preventiva metoder och se till att rätt metod 

och insatser används för att nå resultat i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 

extremism.  

Konsultationsforum ska upprätthålla en hög kompetensnivå genom gemensamma 
utbildningar, studiebesök och konferenser. Detta för att kunna ge yrkesverksamma bästa 

möjliga stöd och hjälp inom området.  

 

Stöd till berörda verksamheter 

Verksamheterna inom Umeå kommun kan beröras på olika sätt av våldsbejakande 

extremism. Det kan uppstå situationer i olika sammanhang som t. ex. inom skolmiljön och 
fritidsgårdar. Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism ska ge stöd och hjälp till 

kommunens verksamheter, för att dessa i sin tur kan känna trygghet kring sitt 

ansvarsområde och kunna se över lämpliga insatser. 

 

Marknadsföring och information 

Kommunmedborgarna ska kunna ta del av aktuell information i dessa frågor och information 

om vilket stöd som finns att tillgå vid behov av hjälp. Även telefonnummer och 

kontaktuppgifter till nationella stödlinjer ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida. 


	Umeå kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism

